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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 4:11-12

“Ang Pagpapala Alinsunod sa Binhi ni Ruth”

Ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang kapanganakan ni Cristo ay tumatayo sa gitna ng kasaysayan.  Ibig sabihin nito, hindi lamang natin
makikita ang katuruan sa kapanganakan ni Cristo sa Bagong Tipan, subalit marami ring sipi sa Lumang
Tipan na nababalita tungkol sa kapanganakan ni Cristo.  Mayroon maraming mga hula sa Lumang Tipan
at mga seremonya na nagtuturo sa pagdating ni Cristo, bagama’t hindi kinakailangang tungkol sa
Kanyang kapanganakan.  Mayroon din mga bilang ng mga talata na nagsasaad sa kapanganakang ito
ni Cristo.

Ang mga talata na ating isasaalang-alang ngayon sa palatuntunang ito ay may kalikasang
pang-kasaysayan.  Sila ang mga salita ng pagpapala na sinabi ng mga matatanda ng Betlehem sa isang
lalaki na nagngangalang Boaz, noong tinubos ni Boaz si Ruth upang maging kanyang asawa.  Ating
mababasa sa Ruth 4:11, 12: “Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya
ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging
makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem:  at ang iyong sangbahayan ay
maging gaya ng sangbahayan ni Phares, na ipinanganak ni Thamar kay Juda, sa binhi na ibibigay ng
Panginoon sa iyo sa batang babaing ito.”

Ang mga salitang ito ay dapat, kunin ayon sa konteksto ng kanilang kasaysayan.  Ang larawang
pangkasaysayan ay ang tunay na nagdulot sa kahulugan ng mga salita ng mga matatanda.  Ang nais
nating buksan sa mga salitang ito ay ang pinagpalang katotohanan ng pagpapanatili ng Dios sa
Kanyang iglesia, at ng katotohanang, tila laban ng di-malulusutang  kahigtan ng sangkatauhan, si Cristo
ay tunay na ipinanganak na maging ating Tagapagligtas.  Ito, sa kinalabasan, ay tumutukoy sa
katotohanan na si Cristo ay ipinanganak sa pinaka-puso at sentro ng hanay ng tipan, ang hanay ng
iglesia.  Si Cristo ay ipinanganak mula sa hanay ng tipan ni David, na ang kinalabasan ng mga bakas
ay pabalik sa kanyang mga ninuno na sina Boaz at Ruth, silang ang mga bakas ng kanilang lahi pabalik
kay Phares, ang anak ng Juda. 

Ang mga pangyayari ng ating teksto ngayon ay nangyari sa panahon ng mga hukom.  Kamamana pa
lamang ng bansang Israel ang lupain ng Caanan.  Sila ay wala pang maka-mundong hari na namumuno
sa kanila.  Ito ay panahon ng kasaysayan ng iglesia ng Lumang Tipan noong ang mga kalalakihan ng
Israel ay gumawa ng tama sa kanilang mga mata.  Ito ang panahon, noong mula sa pantaong
pananaw, na ang iglesia ay tila nawala ang kanyang interes sa mga bagay ng kaharian.  Subalit ang
kuwento ni Ruth ay nagsasabi ng isang matapat na bakas ng bayan ng Dios na umiiral pa sa Israel.
Ito ay isang makabagbag-damdaming kwento, subalit isang kwento na higit sa lahat, ay nagtuturo sa
atin ng mapagpanatiling biyaya ng Dios.
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Si Ruth ay isang babaing Moabita.  Siya ay ipinanganak sa paganong bayan ng Moab, na nasa ibabaw
ng silangan ng Dead Sea.  Ang Moab ay isang paganong bayan na ang mamamayan ay sumasamba
sa paganong dios na si Chemos.  Kung paanong si Ruth na isang Moabita ay naninirahan sa Betlehem,
isang maliit na nayon sa timog ng Jerusalem sa Juda, ay isang payak na kuwento.  

Mayroon sa Juda na isang may-ari ng lupa na nakatira sa rehiyon na tinatawag na Ephrata.  Sa rehiyong
ito ay makikita ang nayon ng Betlehem.  Ang pangalan ng may-ari ng lupa ay Elimelech.  At siya ay
kasal sa isang babae na nagngangalang Noemi.  Binigyan sila ng Panginoon ng dalawang anak na lalaki,
na ang ngalan ay Mahalon at Chelion.  Noong nagpadala ang Dios ng salot sa Juda, si Elimelech, sa
pagkakasala, ay iniwan ang kanyang mana at nilipat ang kanyang buong sangbahayan sa Moab.
Habang sa lupain ng Moab, ang dalawang anak ay kumuha sa kanilang mga sarili ng dalawang
di-mananampalatayang asawa.  Ang pangalan ng isa ay Orpha, at isa naman, ay Ruth.  Ito ay hindi
nagtagal matapos hindi lamang si Elimelech ang namatay, kundi pati ang dalawang mga anak na
lalaking ito.  Si Noemi ay naiwan sa Moab na nag-iisa, kasama ang dalawang mga anak na babaeng
manugang.  Ito ay nangangahulugan, na walang naiwang anuman sa Moab para kay Noemi.  Dahil dito,
siya ay nagpasya na bumalik sa Betlehem.

Ang isa sa mga manugang na babae, (Orpah), ay nagpasya matapos ang paghimok mula kay Noemi
na manatili sa Moab.  Siya ay isang di-mananampalataya na walang pagkakatulad sa mga Israelita.
Subalit marahil ay kumilos ng Dios sa puso ni Ruth sa pamamagitan ng Kanyang biyaya upang magawa
na makita ni Ruth ang kasalanan sa kawalang pananalig ng Moab.  Dahil dito, nang  subukan ni Noemi
na hikayatin si Ruth na manatili rin sa Moab, ito ay tinanggihan ni Ruth.  “Ang iyong bayan ay magiging
aking bayan,”  wika niya, “at ang iyong Dios ay aking Dios.”  Nagpasya si Ruth na makipagsapalaran
sa bayan ng Dios at nalalaman niyang siya’y mas mapapalapit sa kanila sa lupain iyon.

Kaya nga sina Ruth at Noemi ay dumating upang manirahan sa Betlehem, na walang anuman sa
kanilang pangalan.  Ngayon ang dalawang babaing ito ay kailangang magdagdag ng kaunti ng
ikabubuhay para sa kanilang dalawa.  Si Noemi ay masyado ng matanda.  Subalit si Ruth ay bata pa.
At siya ay naging isang mamumulot ng ani sa bukirin ng mga magsasaka ng Ephrata.  Ang isang
tagapulot sa bukid ay isang mahirap na tao na sumusunod sa nag-aani at pinupulot ang kanilang
naiiwanan na ani.  Sa ganitong paraan, sa kapalaran, kanyang nakilala si Boaz, isang kamag-anak ni
Noemi.

Si Boaz ay isang lalaking matuwid.  Nalaman niya ang nawalang pag-aari ni Noemi.  At, kaugnay nito,
siya ay umibig kay Ruth.  Hindi natin magagawang idetalye ngayon ang bawat pangyayari sa Biblia na
naitala para sa atin sa aklat ng Ruth.  Basahin mo ito sa iyong sarili.  Subalit nagpasya si Boaz na
tubusin ang pag-aari ni Noemi sa pamamagitan ng pagbili at pagkuha kay Ruth upang maging kanyang
asawa upang sa gayon ay magkaroon ng mga anak kay Noemi at upang maibalik muli sa pamilya ni
Noemi ang pag-aari ni Elimelech.

Subalit hindi nagawang tubusin ni Boaz ang pag-aari ni Elimelech o pakasalan si Ruth maliban na lang
kung may isang mas malapit na kamag-anak na payagan siyang gawin ito.  Ang mas malapit na
kamag-anak na ito ang una sa linya upang tumubos, kung pipiliin niya, ang pag-aari ni Elimelech.
Subalit hindi iyon ginawa ng malapit na kamag-anak na ito ni Noemi.  Kanyang nalaman na, upang
matubos ang pag-aari ni Elimelech, dapat din niyang panagutan ang pagpapakasal kay Ruth.  At
kanyang sinabi kay Boaz na hindi niya ito magagawa, malibang sirain niya ang kanyang sariling
pag-aari.  Kaya siya ay sumang-ayon kay Boaz.
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Doon, sa bakuran ng siyudad ng Betlehem, sa harap ng mga matatanda at ng iba pa na nandoon, si
Boaz at ang kanyang kamag-anak ay tiniyak na kukunin ni Boaz ang pamana at pakakasalan si Ruth.
Ito ang kasaysayan ayon sa talata, samakatuwid, ng mga salita ng matatanda na ating isasaalang-alang
ngayon.

Ang salita na sinalita ng mga matatandang ito ay binubuo ng basbas sa mga namumuno sa Betlehem
kay Boaz at kay Ruth, na kanya ngayong tatanggapin na maging kanyang asawa.  “Gawin ng Panginoon
ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang
nagtatag ng sangbahayan ni Israel.”  Sina Rachel at Lea ay ang dalawang asawa ni Jacob, na kasama
ang kanilang manghihilot, ay nagbunga kay Jacob ng labindalawang mga anak na lalaki.  Ang
labindalawang lalaking ito ang naging ulo ng labindalawang tribo ng Israel, na siyang naging bayan sa
kanyang sarili.  Ang basbas ay naging mabuti:  Ang iyong asawa nawa ay maging kaisa sa pagdadala
ng mga anak na siyang bubuo sa bayan ng Israel.

Kanilang idinagdag itong karagdagang basbas sa talatang 12:  “At ang iyong sangbahayan ay maging
gaya ng sangbahayan ni Phares, na ipinanganak ni Thamar kay Juda.”  Si Phares ay anak ni Juda na
siyang, kinalabasan, ay naging anak ni Jacob.  Kay Juda, si Jacob ay nagsalita ng basbas na ito sa
Genesis 49:10:  “Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Juda, Ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng
kaniyang mga paa, Hanggang sa ang Shiloh ay dumating.”  Ang pagpapalang ito kay Juda ay naipasa
hanggang kay Phares, at ngayon din kay Boaz, dahil si Boaz ay ang angkan ng Phares.

Kaya, muli, kung ang sinabi ng mga matatanda kay Boaz ay magkakatotoo, tunay na siya at ang
kanyang asawang si Ruth ay magiging pinagpala.  Mula sa kanyang lahi ng Shiloh, na siyang, si Cristo,
ay darating.  Kung lahat ng ito ay magkakatotoo sa mag-asawa, samakatuwid sila ay gagawa ng
karapat-dapat sa Ephrata at magiging tanyag sa Betlehem.

At mula sa buong Kasulatan, ating natutuhan na ang pagpapalang ito kay Boaz ay tunay na nagkatotoo
matapos niyang pakasalan si Ruth.

Nais natin, ngayon, na pagmasdang maigi sa kung ano ang kinalabasan sa pangyayaring ito ng
kasaysayan upang makita kung paanong ang Dios, noon pa man, ay gumagabay sa bawat pangyayari
sa Lumang Tipan tungo sa kapanganakan ni Jesu Cristo.

Ating balikan ang basbas ni Jacob sa kanyang anak na si Juda:  “Ang setro ay hindi mahihiwalay sa
Juda.”  Ang pamumuno niya sa kanyang mga kapatid, ito ay, ang lahi ng mga hari, ay hindi
mahihiwalay mula sa Juda hanggang sa ang Shiloh, na siyang si Cristo, ay darating.  Ang basbas kay
Juda ay nagsasalita ng katotohanang ang maharlikang lahi ng Cristo ay darating mula sa tribo ng Juda,
at mananatiling di-nagagalaw hanggang sa mismong kapanganakan ni Jesu Cristo.  Ang lahat ng ito
ay nagkatotoo.  Subalit paano ito nagkatotoo na magagawang ipalagay lamang sa katapatan ng Dios
sa Kanyang bayan at iglesia.  Hayaan mo akong ipaliwanag ito.

Totoo na ang Phares ay anak ng Juda.  Subalit ang kapanganakan ng Phares ay dumating sa paraan
ng teribleng kasalanan na nagawa ng Juda.  Sa katunayan si Thamar ay manugang na babae ni Juda.
Kanyang pinakasalan ang pinakamatandang anak, na si Er.  Subalit si Er ay makasalanan, at pinaslang
siya ng Dios bago pa sila magkakaanak ni Thamar.  Ang tungkulin ngayon ay napunta sa pangalawang
anak ni Juda, si Onan, upang pakasalan si Thamar at magpatuloy ng binhi para sa kanyang kapatid.
Pinakasalan ni Oanan si Thamar, subalit tinanggihan na magdala ng tipan ng binhi.  Kaya siya rin ay
pinaslang ng Dios.  Sa panahong iyon ipinangako ni Juda kay Thamar ang kanyang pinakabatang anak,
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si Selah, kapag ito ay nasa wastong gulang na.  Subalit nang dumating at lumipas ang oras at hindi
ibinigay ni Juda si Selah kay Thamar, at siya’y nanatiling walang anak.  Kaya kinuha ni Thamar sa
kanyang sariling mga kamay ang mga bagay.  Siya ay nagpanggap bilang masamang babae, at
pinuntahan siya ni Juda at siya ay nagkaanak ng kambal.  Si Phares ang pinakamatanda sa mga kambal
na ito.  Siya ay anak sa pangangalunya.  Gayonman sa pamamagitan nito pinili ng Dios na panatilihin
ang tipan ng binhi, ito ay ang binhi ng Juda, na nabubuhay.  Si Phares ay pinagpala ng maraming anak
na lalaki.  Kaya kapag ang pangalang Phares ay sumasagi sa isipan ng mga matatanda ng Israel,
tinutukoy nila ang katapatan ng Dios. 

Pagkatapos, ating din isasaalang-alang ang pangyayari sa buhay ni Ruth at Boaz.  Si Ruth ay isang
Moabita.  Siya ay nagmula sa isang paganong bansa.  At sa lahat ng nilalayon at kadahilanan, mula sa
pantaong pananaw, siya ay maaaring manatili sa Moab.  Si Elimelech ay nagkasala.  Kanyang iniwan
ang pamana sa Israel upang mamuhay kasama ng mga di-mananampalataya at nagkaanak kasama ang
mga ito.  Sina Mahalon at Chelion ay nagkasala.  Sila ay nagsipag-asawa ng mga di-mananampalataya
ng mga bansang nakapalibot sa kanila – isang bagay na malinaw na ipinagbabawal ng Dios.  At sila ay
namatay sa kanilang kasalanan.  Ang pagdating ni Ruth sa Israel at pagpapakasal kay Boaz ay nagmula
sa gawa ng biyaya ng Dios lamang.

Ang angkan ni Cristo, samakatuwid, ay ipinanganak mula sa kasalanan.  At gayonman, narito ito.  Si
Boaz ay naging ama ng lolo ni David.  At mula kay David, si Selah ay ipinanganak.  Mula sa maharlikang
lahi ni David ipinanganak ang Mesias.  Ang Betlehem Ephrata ay maaaring maliit sa mga siyudad ng
Israel, subalit mula sa maliit na nayong ito manggagaling ang Mambabatas, ang Pinuno, ang Hari ng
iglesia.  Ang lahat ng iyon ay ipinapahiwatig sa basbas na ito ng mga matatanda kay Boaz at Ruth.  Ang
kanilang ginawa ay nararapat sa Ephrata.  At ang lahi na kanilang naging bunga ay naging bantog sa
Israel.

Hindi lamang ito katuparan kay David at sa maharlikang lahi, subalit ito ay ang ultimo kaganapan sa
mismong kapanganakan ni Jesu Cristo.

Hindi natin dapat makaligtaan ang katotohanan na nakasalig sa bukanang pananalitang ito ng mga
matatanda:  ang pangangalaga sa iglesia ng Dios sa hanay ng tipan.  Hindi natin dapat makaligtaan
ang katapan ng Dios sa Kanyang mga pangako.

Hindi hangad ng basbas ng mga matatanda na ipaalala ang kasalanan ng Juda.  Subalit hindi natin
magagawang makaligtaan ang kasalanan yaon kapag nabanggit ang pangalang Phares.  Hindi inilabas
ng mga matatanda ang kasalanan ni Elimelech at ni Noemi, subalit ang mga kasalanang ito ng bayan
ng Dios ay maging bantog gayonman sa talatang ito.  Ang iglesia, ang lahi kung saan itinatatag ng Dios
ang Kanyang tipan, ay hindi karapat-dapat na maligtas.  Walang nararapat sa pakikipag- kaibigan at
pakikipagtipon ng laging-pinagpalang Dios.

Sinabi kay Juda na ang Mesias ay manggagaling mula sa kanyang lahi.  Oh anong pangako ng Dios!
Oh anong kahanga-hangang balita ang ibinigay kay Juda at sa kanyang asawa.  Gayonman si Juda
mismo ay hindi nararapat sa pangakong ito na matutupad sa kanya.  Masdan ang kanyang kasalanan.
Tingan ang kasalanan ni Tamar.  Gayonman mula sa kasalanang ito ni Phares ay dumating, at sa
kanyang lahi ay tinupad ng Dios ang  Kanyang pangako kay Abraham at kay Juda.

Masdan kung paanong ang Dios, sa pamamagitan ng pinaka-kasalanan ni Elimelech at ni Noemi, sa
katunayan ay nagdadala ng tipan ng binhi “Ang iyong sangbahayan ay mapuspos ng mga anak sa
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pamamagitan ng binhi na mula sa Dios mna binibigay sa iyo.”  Oh anong kamanghaan!  Sigurado si
Noemi ay walang nagawang matuwid o hindi karapat-dapat sa kapanganakan ni Cristo mula sa mga
salinlahi ng kanyang mga anak.  At higit pa.  Masdan si Ruth.  Siya ay isang Moabita.  Siya ay nagmula
sa paganong bayan.  Siya ay hindi man lang kasali sa lahi ng tipan, ang lahi ng iglesia ng Dios.  At
gayonman, upang maihatid ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, isinama at iniugpong ang
babaing ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa lahi ng tipan.

Sa anumang paraan ay hindi marapat ang lahing ito ng tipan kung saan ipapanganak ang Cristo sa
prebilehiyong maging gayong lahi.  Kahit ang iglesia man ngayon ni Cristo.  Tayo ay nagkasala, din.
Palagi tayong nalilihis mula sa pamamaraan ng Dios.  Napakawalang katapatan natin sa Dios.  Ang mga
pinili ng Dios ngayon ay hindi nararapat sa pinagpalang pakikipakasama at pabor ng ating Dios.  Subalit
natatanggap natin ito, ‘di ba?  Sina Ruth at Boaz ay nakatanggap din nito.  Ang dahilan nito?  Ang
katapatan ng Dios.  Ang Dios ay gumawa ng pangako kay Juda.  Mula sa iyong binhi, ang Shiloh ay
darating.  At sa kabila ng mga kasalanan ng Kanyang bayan, palaging isinasakatuparan ng Dios ang
Kanyang mga pangako.  Ang nakamamangha ay, ang Dios sa katunayan ay isinasakatuparan ang
Kanyang pangako maging sa paraan ng kasalanan.  Dahil ang Dios ay matapat.

Ito ang ating ipinagdiriwang sa kapanganakan ni Cristo.  Si Cristo ay ipinanganak ni Maria, ang binhi
ni David, sa itinakdang panahon at sa itinakdang lugar.  Sa Batlehem Ephrata.  Siya ay ipinanganak sa
dakilang pag-ibig ng Dios para sa Kanyang bayan.  Siya ay ipinanganak sa tipan ng lahi na iyon upang
tubusin ang bayang ipinakipag-tipan ng Dios mula sa kasalanan.  Ito iyon na kung bakit ipinakita sa atin
ang pangyayari sa harap natin.  Nangyari ang kapanganakan ni Cristo ayon sa soberanong kalooban
at biyaya ng Dios.  

Ni hindi rin natin maaaring ibukod ang lahat ng ito mula sa malaking plano ng Dios sa mga bagay.  Si
Cristo ay dapat ipanganak.  Ang kaligtasan ay nararapat maganap sa pamamagitan ni Cristo.  Subalit
hindi natin dapat kalimutan na si Satanas ay gumagamit ng pagtatangka upang wasakin ang iglesia ni
Cristo sa mundong ito.  Pina-igting Niya sa Lumang Tipan ang pagtatangkang pigilin ang batang-Cristo
na ipanganak.  Ang kasalanan ni Juda, kasalanan ni Noemi, kasalanan ng mga hari na lumisan mula kay
Jehovah.  Bakasin ang lahi ng tipan sa iglesia at matatagpuan mo na ito ay nagsasalita ng di-mabilang
na pagkakataon na pinagtangkaan ni Satanas na wasakin ang lahi na ito ng Juda.  Narinig ni Satanas
ang basbas ni Jacob kay Juda.  Nalalaman ni Satanas kung saan gagawa ng matindi upang matalikod
ang lahi mula kay Jehovah.  Subalit siya’y nabigo.  Ang totoo, ang dahilan ng kanyang kabiguan ay dahil
ginagamit ng Dios ang kanyang pagtatangka upang matapos ang Kanyang soberanong kalooban at
mabuting kaligayahan.  Ginagamit ng Dios maging si Satanas upang maisakatuparan ang Kanyang
kalooban.

Ang katotohanang iyon ay dumating sa bayan ng Dios bilang isang salita ng tunay na kaaliwan.
Itinatag ng Dios ang Kanyang katotohanan kasama ang Kanyang iglesia sa sanlibutang ito.  Tinawag
ang iglesia upang bantayan ito ng mahusay.  Binigyan siya ng Dios ng mga pangako ng Kanyang tipan.
Siya ay naninirahan sa kanya at sa kanyang mga anak, tinitipon sila sa Kanyang iglesia.  Hindi mo naisip
na alam ito ni Satanas?  Lubos na alam ni Satanas kung saan ang iglesia ng Dios ay matapat sa
sanlibutang ito.  At ito mismo kung saan gumagawa si Satanas ng mahigpit upang italikod ang bayan
ng Dios mula sa katotohanan.  

Ito ay nakakatakot din para sa atin, sapagkat ating nalalaman na ang ating mga kasalanan at mga
kahinaan.  Ating nalalaman, o gaano natin kaalam, na si Satanas ay nagnanais na italikod tayo mula
sa pamamamaraan ng Dios.  Alam natin kung gaano tayo kahina, at kung gaano makasalanan.
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Sinusubok ni Satanas, sa pamamagitan ng huwad na aral, na italikod ang mga pinili ng Dios
dahan-dahan mula sa katotohanan at patungo sa kamalian.  Kung ito ay hindi umubra, kanyang
tinatangka ang mga mangangaral ng evangelio na ibagsak, upang mawasak ang mga tahanan ng
iglesia.  Ang gayon ay palaging banta sa iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutan.  Subalit ang Dios ay
matapat.  Si Cristo ay naipanganak na.  Siya ay nagtagumpay laban kay Satanas sa sanlibutang ito.
Alang-alang kay Cristo, hindi pababayaan ng Dios ang Kanyang iglesia at Kanyang mga pinili.  Ang
sanggol na ito sa Betlehem ay ang Panginoon ng kaluwalhatian.  Ito ay alang-alang sa Kanya na ang
Dios ay gagawing tunay na manatiling matapat sa atin.  Iluluhod natin ang ating mga tuhod sa harapan
ng batang ito ng Betlehem Ephrata, ang batang ito na ipinanganak mula sa lahi ni David.  At sinasamba
natin Siya.  Ginagawa natin ito sapagkat Kanyang itinatayo ang bahay ni Lea at Rachel.  Kanyang
ginagawa ang Kanyang iglesia upang lumago at yumayabong.  Kanyang itinatayo ang Zion.  Kapag
ating ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Cristo, ating ipinagdiriwang ang mapagbiyayang pag-iingat
ng Dios.

Kapuna-puna hindi ba?  Ang mga anak nina Boaz at Ruth ay nagdala ng katanyagan sa Betlehem.  Ito
ang siyudad kung saan ang dakilang hari na si David ay ipinanganak.  Dito kung saan ang maharlikang
lahi ng Israel nagmula.  Ang maliit na ito, mababang nayon na ito, na walang halaga sa Israel, ay
ginawang bantog dahil kay David.  Hindi, ito ay ginawang bantog para sa atin ngayon sapagkat dito
kung saan ang ating Tagapagligtas na si Cristo ay ipinanganak.  Wala ng iba pang paraan.  Si Cristo
ay hindi maaaring ipanganak sa ibang lugar – hindi sa Nazaret, ang bayan nina Jose at Maria, hindi sa
Jerusalem, ang kabisera, kung saan nanirahan ang mga hari – subalit dito mismo sa Betlehem, sa
bayan ni David.  At nagsimula ang lahat kina Ruth at Boaz at ang pag-aari ni Noemi.

Si Noemi ay pinagpala.  Hindi, mas mabuti, si Ruth ay pinagpala.  Siya ay, sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios, iniugpong sa lahi ng iglesia at ng tipan at naging isang ina ni Cristo.  Ang pagpapala ng Dios
ngayon ay nasa Kanyang iglesia.  Sa pagpapalang ito ng Dios nanggagaling ang katanyagan kung saan
ang Betlehem ay nakilala.  Si Cristo ay ipinanganak sa Betlehem.

____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa kapanganakan ng Iyo pong Anak, na si Jesu Cristo, at sa
kaligtasan na Kanyang dinadala para sa amin.  At kami ay nagpapasalamat sa Iyo pong dakilang
katapatan, na ipinakita Mo po sa amin sa Kanya.  Pagpalain kami, Ama, sa pag-alaala namin ng
sama-sama ang kapanganakan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Patawarin kami
sa aming mga kasalanan sa Kanya sapagkat sa Kanya pong pangalan kami dumadalangin, Amen.


